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สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก 
Master of Science Program in Oriental Medicine 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรคลินิก 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Clinical Optometry 
 
ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)      :    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนมาตรคลินิก) 
 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Clinical  Optometry) 
 ช่ือย่อ (ภาษาไทย)       :  วท.ม. (ทัศนมาตรคลินิก) 
 ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : M.Sc. (Clinical  Optometry) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะทัศนมาตรศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต   
 
ปรัชญา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรคลินิก ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ต้ังอยู่บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า ปัญหาสุขภาพตาท่ีซับซ้อนของประชาชนต้องการนักทัศนมาตรท่ีมีความรู้ท้ังศาสตร์
ทางทัศนมาตร ศาสตร์ทางการแพทย์ และศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพตาของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มหาบัณฑิตทางทัศนมาตรศาสตร์ต้องมีพื้นฐานความรู้ท่ีเข้มแข็ง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการใช้ทฤษฎี การวิจัย การใช้ผลการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน สามารถ
ร่วมงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ และศาสตร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ระบาดวิทยา ประชากรศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ บริหารสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้น าในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติการทัศนมาตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรคลินิก ของมหาวิทยาลัย
รังสิต จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาพื้นฐานความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชาทัศนมาตรคลินิกให้เข้มแข็งและ
เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนของผู้ป่วยท่ีรับผิดชอบดูแลท้ังรายบุคคลและรายกลุ่มร่วมกับทีมสุขภาพ มี
ความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกท่ีสูงขึ้นบนพื้นฐานของงานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ และนวัตกรรมอย่าง
มีศิลปะบนพื้นฐานของประสบการณ์และจริยธรรม สามารถจัดการกับปัญหาเชิงจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา
การอุดมศึกษาไทยในการผลิตบัณฑิตท่ีมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ ร่วมกับการพัฒนาทางด้าน
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตามแผนพัฒนาการอุดมศึกษาไทยฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน 
 
ความส าคัญ  
 จากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพตาท้ังท่ีเป็นปัญหาเฉียบพลัน ฉุกเฉิน และเรื้อรังของประชาชนวัยเด็ก ผู้ใหญ่
วัยท างาน และวัยสูงอายุท่ีเพิ่มสูงขึ้น ท้ังปริมาณ และความซับซ้อนของโรค ตลอดจนการขาดแคลนนักทัศนมาตร 
ท้ังท่ีเป็นผู้ปฏิบัติการทัศนมาตรในระดับผู้เช่ียวชาญ ซึ่งจะเป็นผู้น าการเปล่ียน แปลงทางคลินิก และอาจารย์
ทัศนมาตร ท าให้มีความต้องการการผลิตนักทัศนมาตรในระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้น ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร
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มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรคลินิก ท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถ
ตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ได้ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 1.  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และบูรณาการความรู้จากทัศนมาตรศาสตร์ทางการแพทย์ 
ท้ังศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ผลการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ มาใช้ในทัศนมาตรคลินิกท่ีมีปัญหาสุขภาพตาท่ี
ซับซ้อนในระยะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน และเรื้อรังได้ 
 2.  มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานทัศนมาตรศาสตร์ การท าวิจัยและวิชาการ สามารถจัดการกับ
ปัญหาทางจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
 3.  สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาความรู้เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการคัดกรอง วินิจฉัย รักษา    
ส่งต่อ และฟื้นฟูสภาพสายตา 
 4.  สามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. สามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและน าเสนอข้อมูลเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติการทัศนมาตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.  เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพทางทัศนมาตรศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคตาเบ้ืองต้น 
และสายตาพิการ 
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
 เรียน  วันเสาร์ – วันอาทิตย์    เวลา   08.30 – 16.30 น. 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์ก าหนดของ
หลักสูตร 
 2.  มีใบประกอบวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ และผ่านการต่ออายุตามท่ีก าหนดไว้ในประเทศของตนเอง 
 3.  มีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 ถ้าน้อยกว่าต้องผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 4.  มีประสบการณ์ในการท างานเป็นนักทัศนมาตร อย่างน้อย 1 ปี 
 5.  มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการปฏิบัติวิชาชีพ 
 6.  ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
 7.  ความรู้ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
 8.  อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรก าหนด 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์    

2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี  
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3. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะก าหนดการสอบใน
แต่ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผล  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น
ว่าเวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีค่าระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังต่อไปนี้ 

    ระดับข้ัน   ความหมาย  ค่าระดับข้ัน(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
         A     ดีเย่ียม    4.0 
         B+     ดีมาก    3.5 
         B     ดี     3.0 
         C+     พอใช้    2.5 
         C     อ่อนมาก   2.0 
          F     ตก     0.0 
 6. สัญลักษณ์ท่ีไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับข้ันเป็นท่ีน่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
  U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นท่ีพอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
  W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ 26.2.2 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 หรือเมื่อได้รับ
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

  I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องด าเนินการ
ติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มีการวัดและ
ประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารย์ผู้สอน 
หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ 
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แต่ท้ังนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว
ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I  จะเปล่ียนเป็นระดับขั้น F หรือ
สัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณีทันที 

  IP หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่ ส้ินสุด การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียน
หรือปฎิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะถูกเปล่ียน
เมื่อการเรียนหรือการปฏิบั ติงานในรายวิชานั้นส้ินสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเป็นระดับข้ัน หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี 

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (แผน ก แบบ ก2) 
 1. ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก

เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และได้
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตรวมท้ังเกณฑ์อื่นๆครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดของ
สาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

 2. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
 3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

 4. ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาช่ัวระยะ 
  เวลาหนึ่ง 

5. ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาแกน          12  หน่วยกิต 
    3) หมวดวิชาเฉพาะสาขา       12 หน่วยกิต 
    4) หมวดวิชาเลือกทางคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ 4 หน่วยกิต 
    5) วิทยานิพนธ์           12 หน่วยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
   นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ตามข้อก าหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพื้นฐานอื่นๆ ตามความเห็นของผู้อ านวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิ
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ตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ)  มีดังต่อไปนี้       
                 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
ENL 500  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)   
 

2. หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
   ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Foundation of Basic Science) 
                 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MOD 611 กายวิภาคและสรีรวิทยาทางตา         2(2-0-4) 
   (Ocular Anatomy and Physiology) 
MOD 612  จุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางตา    2(2-0-4) 
         (Ocular Microbiology and Immunology) 
MOD 613  หลักการจักษุเภสัชวิทยาและการประยุกต์   2(2-0-4) 
   (Principles and Application of Ocular Pharmacology) 
MOD 614 พยาธิสรีรวิทยาของร่างกาย          2(2-0-4) 
   (General Pathophysiology) 
MOD 615 ประสาทสรีรวิทยา            2(2-0-4) 
   (Neurophysiology) 
MOD 616 ระบบสุขภาพ นโยบาย แนวคิด และทฤษฎีทัศนมาตรศาสตร์ 2(2-0-4) 
   (Health System, Policy, Optometry Concepts and Theories in Optometry) 
  

3. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต 
   ความ รู้ป ระยุ ก ต์ทางทั ศนมาตรศาสตร์และจักษุ วิทยา  ( Applied Optometric and 
Ophthalmic Diseases )    
                   จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MOD 621 จักษุชีววิทยาและโรคตาส่วนหน้า      2(2-0-4) 
   (Ocular Biology and Anterior Segment Eye Disease) 
MOD 622 โรคของเส้นประสาทตา            2(2-0-4) 
   (Optic Nerve Disorders) 
MOD 623 โรคต้อหิน               2(2-0-4) 
   (Glaucoma) 
MOD 624 กุมารทัศนมาตรศาสตร์และการมองเห็นด้วยตาท้ังสองข้าง 2(2-0-4) 
   (Pediatric Optometry and Binocular Vision) 
MOD 625 โรคของตาส่วนหลัง            2(2-0-4) 
   (Posterior Segment Eye Diseases) 
MOD 626 การแก้ไขสายตาผิดปกติและเลนส์สัมผัส    2(2-0-4)      
   (Correction of Refractive Error and Contact Lens) 
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4. หมวดวิชาเลือกทางคลินิกทัศนมาตรศาสตร์  4 หน่วยกิต 
     นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกตามความเห็นของคณะกรรมการหลักสูตรจ านวน 2 
รายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
                   จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MOD 631  การวิจัยทางทัศนมาตรศาสตร์       2(2-0-4) 
     (Optometric Research) 
MOD 632  การน าเสนองานวิจัยและอภิปราย      2(2-0-4) 
     (Research Presentation and Panel Discussion) 
MOD 633  หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์      2(2-0-4) 
     (Evidence-Based Medical Practice) 
MOD 634  ระบาดวิทยา ชีวสถิติ การออกแบบวิจัย     2(2-0-4) 
     (Epidemiology, Biostatistics and Research Design) 
 

5.    วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
                    จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MOD 699  วิทยานิพนธ์                   12(0-36-18) 
     (Thesis) 
 
แสดงแผนการศึกษา   

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

MOD 611 
MOD 612  

กายวิภาคและสรีรวิทยาทางตา 
จุลชีวะ และระบบอิมมูนทางตา 

2(2-0-4) 
 2(2-0-4) 

MOD 621 
MOD 622 

จักษุชีววิทยาและโรคตาส่วนหน้า 
โรคของส้นประสาทตา  

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

MOD 613  
 
MOD 614 
MOD 615 
MOD 616 
 
 

หลักการจักษุเภสัชวิทยาและการประยุกต์ 
พยาธิสรีรวิทยาของร่างกาย 
ประสาทสรีรวิทยา 
ระบบสุขภาพ นโยบาย แนวคิด 
และทฤษฎีทัศนมาตรศาสตร์ 

2(2-0-4)  
 

2(2-0-4) 
2(2-0-4)              
2(2-0-4) 

 

MOD 623 
MOD 624 
 
MOD 625 
MOD 626 

โรคต้อหิน 
กุมารทัศนมาตรศาสตร์และการ
มองเห็นด้วยตาทั้งสองข้าง 
โรคของตาส่วนหลัง 
การแก้ไขสายตาผิดปกติและแลนส์
สัมผัส 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

 รวม 12(12-0-24)  รวม 12(12-0-
24) 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
MOD ....... วิชาเลือก 2(2-0-4) MOD ....... วิชาเลือก 2(2-0-4) 
MOD 699 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-9) MOD 699 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-9) 
 รวม 8(2-18-13)  รวม 8(2-18-13) 
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ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
 1. ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลักสูตรเปิดการสอนแผน ก แบบ ก 2  ดังนั้นนักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถ
เลือกประเด็นท่ีสนใจหรือเป็นปัญหาในสถานการณ์ของการปฏิบัติการทัศนมาตร ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยเด็ก วัย
ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาซับซ้อนในทางทัศนมาตรศาสตร์มาวิจัย เพื่อน าความรู้ จากทฤษฎี งานวิจัยและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีมีอยู่มาทดสอบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้บริการทัศนมาตร  
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถท าวิจัยทางคลินิกเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการทัศนมาตรศาสตร์ 
 3. ช่วงเวลา 
  ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษา ท่ี 1 และ ภาคการศึกษา ท่ี 2  
 4. จ านวนหน่วยกิต 
  12  หน่วยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  5.1  การเตรียมการ 
    เนื่องจากหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรท่ีเปิดสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ร่วมกับการท่ีนักศึกษาท างาน
ประจ าระหว่างการศึกษา ท าให้ระยะเวลาท าวิทยานิพนธ์มีความจ ากัด ส่งผลให้นักศึกษาใช้ระยะ เวลาในการท า
วิทยานิพนธ์นานกว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ในเรื่องนี้ หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการ
ท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
    (1)  ก าหนดให้นักศึกษาเลือกแขนงท่ีสนใจจะศึกษา ต้ังแต่แรกเข้า คือ เลือกผู้ป่วย เฉียบพลัน/

วิกฤติ หรือ เรื้อรัง รวมทั้งปรากฏการณ์ทางทัศนมาตรท่ีสนใจจะศึกษาวิจัยเป็นเบ้ืองต้น 
    (2)  มอบหมายอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งจะเป็นท้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทางด้านวิชาการและอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อท่ีจะได้มีการติดตามและให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 
    (3)  ในการท ารายงานของรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้

จากทฤษฎี งานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์ และน ามาใช้ทดลองในสถานการณ์จริงกับ
ผู้ป่วย อาจารย์ผู้สอนแนะน านักศึกษาให้มุ่งเน้นท่ีจะศึกษาค้นคว้าในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ทางทัศนมาตรศาสตร์ในแหล่งปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการ
วางรากฐานความรู้ท่ีลึกซึ้งและทันสมัย โดยเฉพาะเรื่องท่ีสนใจท าวิทยานิพนธ์ เป็นเบ้ืองต้น 

    (4)  ในการน าเสนอรายงานของวิชาต่างๆในช้ันเรียน อาจารย์และนักศึกษาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ความรู้และการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช้ผลงานวิจัย 
หลักฐานเชิงประจักษ์ และทฤษฎี 

    (5)  จัดให้มีการสัมมนาการจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษาในช้ันเรียน ร่วมกับการให้ข้อคิดเห็นของทีมอาจารย์ผู้สอน เพื่อเกิด
แนวคิดและแนวทางในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนขึ้น 

    (6)  มุ่งเน้นให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ในเรื่องท่ีเป็นปัญหาในสถานการณ์การท างานของ
นักศึกษา  เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม และในขณะเดียวกัน สามารถช่วยแก้ไขปัญหาใน
สถานท่ีปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการนี้จะท าให้การท าวิจัยท่ีต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงาน
และทีมเป็นไปได้ด้วยดี 

    (7)  กระชับกระบวนการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย
ในคนระดับคณะขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธาน และ
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คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับมหาวิทยาลัย และผู้แทนจากคณะ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาเฉพาะนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งใช้เวลาโดยประมาณไม่เกิน 1 
เดือน 

  5.2 กระบวนการวิจัย 
    อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เวลาในการปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามท่ีนัดหมายล่วงหน้า ท้ังในวัน
เสาร์-อาทิตย์  เพื่อให้กระบวนการท าวิทยานิพนธ์ส้ันลง 
 6. กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผล เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล ดังนี้ 
  6.1 การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลรายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีส าคัญคือ สอบ

ผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน และน าเสนอผลการวิจัยในการประชุม
ระดับชาติหรือตีพิมพ์ในวารสาร 

  6.2 การสอบโครงร่างและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอช่ือประธาน
สอบซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาทัศนมาตรศาสตร์ หรือ จักษุวิทยาในเด็ก หรือผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ 
หรือผู้พิการ จากภายนอกสถาบัน 

  6.3 อาจารย์ ท่ีปรึกษาและนักศึกษาพูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้และความคิดเห็นตลอด
กระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ จนกระท่ังนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของ
เรื่องท่ีท าวิจัยรวมท้ังมีความเข้าใจกระบวนการวิจัยอย่างชัดเจน โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน
ความรู้ของตนเองภายหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. เป็นนักทัศนมาตรวิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาทัศนมาตรศาสตร์คลินิก ได้แก่ 
  ก. นักทัศนมาตรศาสตร์ในเด็ก การใช้สายตาท้ังสองข้าง และการกระตุ้นสายตา  
  ข. นักทัศนมาตรศาสตร์ในผู้สูงอายุ  
  ค. นักทัศนมาตรศาสตร์ในการให้บริการผู้ป่วยสายตาพิการ สายตาเลือนราง และฟื้นฟูสภาพ 
  ง.  นักทัศนมาตรศาสตร์ให้บริการเรื่องเลนส์สัมผัส และเลนส์ท่ีใช้ในการรักษาโรค 
  จ.  นักทัศนมาตรศาสตร์ในโรคตาส่วนหน้า 
  ฉ. นักทัศนมาตรศาสตร์สาธารณสุข และการดูแลโรคตาปฐมภูมิ 
       โดยปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ ท้ังระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  
 2.  สามารถประกอบอาชีพอิสระด้านทัศนมาตรศาสตร์  
 3.  เป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ทัศนมาตรศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาทัศนมาตรศาสตร์   
             ท้ังในภาครัฐ และเอกชน 
 
สถานที่ติดต่อ 
คณะทัศนมาตรศาสตร์  (Faculty of Optometry)   
           ช้ัน 2 อาคารรังสิตประยูรศักด์ิ 2(ตึก 12/1) มหาวิทยาลัยรังสิต ต าบล

หลักหก อ าเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 12000 
           โทร. 0 2791 6000 ต่อ 4470 
           www.optometry-rsu.com 
           facebook.com/OPTOMETRYRSU   


